
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

 

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, ως ένα δραστήριο 

Κοινωφελές  Ίδρυμα, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, συνιστούσε και 

εξακολουθεί να συνιστά πόλο έλξης επαγγελματιών με ισχυρή 

περιβαλλοντική συνείδηση, που επαγρυπνά για τη διαφύλαξη και  

διατήρησή του φυσικού περιβάλλοντος καλλιεργώντας συγχρόνως το 

αίσθημα της προσφοράς για το κοινωνικό σύνολο. 

Η λειτουργία του Μουσείου και η αναπαραγωγή του σκοπού και των 

αξιών του δε θα μπορούσε να επιτευχθεί όλα αυτά τα 50 και πλέον 

χρόνια της λειτουργίας του, χωρίς την πολύτιμη συμμετοχή και 

συμβολή και την άοκνη προσφορά των εθελοντών του. Γυναίκες και 

άνδρες όλου του ηλικιακού φάσματος προσφέρουν εθελοντικά τις 

υπηρεσίες τους, στελεχώνοντας διάφορους τομείς της δραστηριότητας 

του Μουσείου. Το εκπαιδευτικό τμήμα, το Πωλητήριο, τα ερευνητικά 

εργαστήρια είναι μόνο μερικά από τα τμήματα του Μουσείου των 

οποίων η λειτουργία στηρίζεται σημαντικά στην εθελοντική εργασία.  

Στο πλαίσιο του νευραλγικού ρόλου που ο Εθελοντισμός κατέχει για την  

εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου, φέτος για πρώτη φορά 

δημιουργείται ξεχωριστός τομέας που επιφορτίζεται με τη διαχείριση 

των εθελοντικών πόρων του Ιδρύματος, στο σύνολό τους. Η δημιουργία 

του συγκεκριμένου τομέα προέκυψε από την ανάγκη ύπαρξης μιας 

κεντρικής πολιτικής και μιας συνολικής αντιμετώπισης της συνεχώς 

αυξανόμενης ζήτησης και προσφοράς εθελοντικών πόρων όσον αφορά 

στο ανθρώπινο δυναμικό. 

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Κέντρο ΓΑΙΑ απασχολεί και 

προσελκύει εθελοντές πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων. Σε 

αυτούς συγκαταλέγονται Εκπαιδευτικοί διαφόρων βαθμίδων (από 

προσχολικής αγωγής έως 2βάθμιας εκπαίδευσης), Μουσειολόγοι, 

Αρχαιολόγοι, Ιστορικοί, Βιολόγοι, Φυσικοί, Χημικοί, Γεωλόγοι, 

Γεωπόνοι, Οικονομολόγοι, Επικοινωνιολόγοι, Εικαστικοί, 

Βιβλιοθηκονόμοι, Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι, Πληροφορικοί, 

Ηλεκτρονικοί, καθώς και μη ειδικευμένο προσωπικό που όμως σε κάθε 

περίπτωση αφουγκράζεται, ταυτίζεται και είναι σε θέση να 



εκπροσωπήσει το ύφος και τις αξίες του Μουσείου και των ιδρυτών 

του, Άγγελου και Νίκης Γουλανδρή. 

Ο υποψήφιος εθελοντής δηλώνει το ενδιαφέρον του για προσφορά 

εθελοντικής εργασίας στο e-mail: imarnelis@gnhm.gr επισυνάπτοντας 

το βιογραφικό του καθώς και κάποια βασικά στοιχεία επικοινωνίας ή 

τηλεφωνικά στο  2108015870 εσωτερικό 513 (Γιάννης Μαρνέλης – 

Υπεύθ. Εθελοντικών Πόρων ΜΓΦΙ). Συστάσεις από άλλους φορείς που 

έχει απασχοληθεί και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχει φοιτήσει 

λαμβάνονται υπόψη.  

Μετά από την αξιολόγηση του αιτήματος από την αρμόδια μονάδα του 

Μουσείου, εκπρόσωπος αυτού επικοινωνεί με τον Υποψήφιο 

Εθελοντή προκειμένου να οριστεί συνάντηση γνωριμίας και 

ενημέρωσης του υποψηφίου για τη γενικότερη λειτουργία του 

Μουσείου. 

Σε επόμενη φάση (μπορεί να πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα ή σε 

επόμενη συνάντηση) ο Υποψήφιος Εθελοντής ενημερώνεται αναλυτικά 

από τον Υπεύθυνο της μονάδος που προτείνεται να απασχοληθεί, για τη 

φύση του τμήματος και τις ανάγκες που καλείται να εξυπηρετήσει.  

Εφόσον συμφωνηθεί η συνεργασία μεταξύ των 2 πλευρών, ο Εθελοντής 

πλέον, υπογράφει σχετικό συμφωνητικό που του δίδεται προς 

υπογραφή από τον Υπεύθυνο της μονάδος. Το ένα αντίτυπο το διατηρεί 

ο ίδιος, ενώ το δεύτερο το παραδίδει στον Υπεύθυνο του τμήματος που 

θα συνεργαστεί, προκειμένου ο τελευταίος να το προσκομίσει στις 

Οικονομικές Υπηρεσίες του Μουσείου. 

Πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ο Εθελοντής ενημερώνεται πλήρως 

για τα καθήκοντά του, εκπαιδεύεται από προσωπικό του μονάδος, 

ενημερώνεται για τα θέματα που αφορούν την πολιτική του Μουσείου 

και τους αυστηρούς όρους που συνεπάγεται η χρήση και η 

αναπαραγωγή του Μουσειακού υλικού, καθώς επίσης ξεναγείται 

στους χώρους του Μουσείου στους οποίους θα έχει πρόσβαση. 

Οι εθελοντές του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Κέντρου 

ΓΑΙΑ πέραν του μοναδικού περιβάλλοντος του Μουσείου χαίρουν και 

σημαντικών άλλων προνομίων όπως είναι η Έκπτωση στα είδη του 

πωλητηρίου (10% ομοίως με την έκπτωση των μόνιμων εργαζόμενων 

και συνεργατών του Ιδρύματος), συμμετοχή σε ετήσια γεύματα και 
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λοιπές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της αναγνώρισης της προσφοράς τους. 

Επίσης, παρέχεται σε ετήσια βάση ερωτηματολόγιο, στο οποίο ο 

Εθελοντής αξιολογεί τη συνεργασία του με το Μουσείο και αναπτύσσει 

τις παρατηρήσεις του σχετικά τη δυνατότητα βελτίωσης της σχέσης 

αυτής αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Μουσείου προς τον 

επισκέπτη. 

Την ίδια στιγμή, στους Εθελοντές παρέχονται, από το εξειδικευμένο 

προσωπικό του Μουσείου, βεβαιώσεις εργασίας και συστατικές 

επιστολές κατόπιν αιτήματος του εθελοντή για επαγγελματική, 

φοιτητική ή άλλη χρήση.  

Τέλος, η εθελοντική συμμετοχή ενός προσώπου στην κάλυψη των 

αναγκών του Μουσείου, η επαφή του με το χώρο και τα πρόσωπα που 

εργάζονται και το επισκέπτονται, συνιστούν παρακαταθήκη για την 

περαιτέρω αξιοποίησή του. Πιο συγκεκριμένα, η θετική αξιολόγησή 

του από τον Υπεύθυνο της μονάδας στην οποία υπάγεται, τα σχόλια των 

επισκεπτών που τυχόν έρχεται σε επαφή μαζί τους (τα οποία πλέον 

τηρούνται και γραπτώς) η εναρμόνιση με την λειτουργία και τις αξίες 

που το Μουσείο πρεσβεύει, θα μπορούσαν προαιρετικά να 

αποτελέσουν αιτία σύναψης μισθωτής σχέσης εργασίας μεταξύ αυτού 

και του Ιδρύματος. 
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